
 
 
 
 

Kunjungan Wakil Duta Besar Australia ke Probolinggo Menemui 
Pimpinan Daerah serta Guru dan Tenaga Kependidikan 

 
Probolinggo, 17 Juli 2019 – Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, hari 

ini melakukan kunjungan ke kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan 

tersebut, kunjungan dilakukan untuk melihat perkembangan program Inovasi untuk Anak 

Sekolah Indonesia (INOVASI) di salah satu sekolah mitra program, yaitu SD Negeri 

Sukodadi 2 Kecamatan Paiton, serta untuk bertemu langsung dengan para mitra program 

yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas serta perwakilan pemerintah daerah.  

Melalui Program INOVASI, pemerintah Australia dan Indonesia bekerja sama untuk 
memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam hal literasi 
dan numerasi. Berbagai program rintisan INOVASI berfokus pada cara-cara untuk 
meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi di SD/MI kelas awal, baik itu melalui 
penguatan praktik di ruang kelas, meningkatkan dukungan kepada guru, dan memastikan 
bahwa semua anak di kelas dapat belajar dengan baik. Seluruh proses mulai dari tahap 
perencanaan hingga implementasi program terus menerus dievaluasi, didokumentasikan 
dalam berbagai jenis materi dan dibagikan secara luas. 
 
"Pemerintah Australia dan Indonesia telah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun 
dalam memperkuat sistem pendidikan di Indonesia, dan program INOVASI adalah salah 
satu bentuk dari kemitraan kami," kata Allaster Cox, Wakil Duta Besar Australia untuk 
Indonesia. 
 
“Berbagai program rintisan yang dilaksanakan INOVASI di Jawa Timur berupaya mencari 
tahu apa saja cara yang berhasil, dan juga tidak berhasil, meningkatkan kualitas pengajaran 
dan pembelajaran di sekolah. Memperkuat hasil pembelajaran siswa dalam hal kemampuan 
literasi akan memberi kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia 
Indonesia di masa depan. " 
 
Probolinggo merupakan satu satu dari lima kabupaten/kota mitra INOVASI di Jawa Timur. 
Mitra-mitra lainnya termasuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 
Sumenep, dan Kota Batu. 
 
Kemitraan program dengan Kabupaten Probolinggo dimulai sejak tahun 2017, yaitu sejak 
INOVASI melakukan studi pemetaan praktik pembelajaran inovatif di Jawa Timur. Hasil dari 
studi tersebut mengidentifikasi banyak praktik-praktik yang menjanjikan di Jawa Timur, 
termasuk di antaranya inovasi pengajaran dan pembelajaran di Kabupaten Probolinggo. 
Berdasarkan hasil dari studi tersebut, program rintisan dengan fokus pada literasi kelas 
awal dan pengajaran dan pembelajaran kelas rangkap (multigrade teaching) pun 
diimplementasikan di Kabupaten Probolinggo. INOVASI juga bermitra dengan Kolaborasi 
Literasi Bermakna (KLB) dalam mengimplementasikan program rintisan literasi kelas awal. 
 
Dalam kunjungan hari ini, para guru dari Kecamatan Sukapura dan Paiton juga 
menampilkan hasil karya dan inovasi mereka khususnya dalam bidang literasi dan 
penerapa kelas rangkap. Para guru dari Sukapura menunjukkan bagaimana mereka 
mengimplementasikan kelas rangkap melalui pemetaan kurikulum sehingga dua kelas 
dapat belajar bersama-sama dalam satu kelas. Sementara itu, para guru dari Kecamatan 
Paiton implementasi literasi, salah satunya adalah ‘Klinik Baca’ yang mereka buat, untuk 
menangani siswa kelas awal yang masih mengalami kesulitan membaca agar dapat lebih 
mahir membaca dan memahami isi bacaan. 

 
* * * 

 



 

Tentang INOVASI 
 
INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) adalah program kemitraan pendidikan antara 
Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan menemukan dan memahami cara-cara untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa – khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan 
numerasi, baik itu di kelas maupun di sekolah. Bekerja dengan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Agama, INOVASI menjalin kemitraan dengan 17 kabupaten yang 
tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.  
 
Pelaksanaan program INOVASI di Jawa Timur dimulai dengan pemetaan pendidikan dan studi 
pemetaan pada akhir 2017, untuk mengidentifikasi praktik pembelajaran inovatif Jawa Timur 
khususnya di jenjang pendidikan dasar. Studi tersebut menemukan 165 praktik yang menjanjikan di 
bidang literasi, berhitung dan pendidikan inklusif. 27 praktik yang paling menjanjikan kemudian diteliti 
secara lebih dalam kemudian ditampilkan pada forum Temu INOVASI Provinsi Jawa Timur tanggal 
26 April 2018 yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. 
Selanjutnya pada bulan Mei 2018, terpilih lima kabupaten/kota yang menjadi mitra pelaksanaan 
program, yaitu Sumenep, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo dan Kota Batu. 
 
Ingin tahu lebih banyak tentang apa dan bagaimana INOVASI bekerja? Kunjungi website 
www.inovasi.or.id dan laman Facebook https://id-id.facebook.com/InovasiPendidikanAIP/. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 
 
Dian Kusuma Dewi 
Communications Officer INOVASI - Provinsi Jawa Timur 
08111502034, dian.dewi@thepalladiumgroup.com 
 
Stephanie Carter 
Communications Manager INOVASI 
0811 870 7970,stephanie.carter@thepalladiumgroup.com   
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